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Salgsleder med erfaring innen boring og brønn/kompletering søkes til 
GS Energy Solutions AS

Stillingen:
GS Energy Solutions AS søker en salgsleder med erfaring innen boring og brønn/kompleter-
ing. Den ideelle kandidaten vil være en erfaren salgsleder med et solid nettverk innenfor 
olje- og gassindustrien, og vil ha en dyptgående forståelse av bore- og brønnprosesser.
 
Ansvarsområder:
Sikre at virksomheten når målene for salg og inntjening.
Bygge og vedlikeholde kundebasen innenfor olje- og gassindustrien.
Utvikle og implementere strategier for å øke salget av GS Energy Solutions' produkter og tje-
nester.
Delta i utviklingen av nye produkter og tjenester basert på markedets behov.
Være oppdatert på de nyeste teknologiene innenfor bore- og brønnprosesser for å kunne gi 
best mulig råd til kunder.
Holde vedlike forholdene til utenlandske partnerskap som representeres på Norsk sektor.
 
Kvalikasjoner:
Minimum 5 års erfaring som salgsleder innenfor olje- og gassindustrien.
God kjennskap til bore- og brønnprosesser.
Evne til å bygge og vedlikeholde langsiktige kunderelasjoner.Evne til å bygge og vedlikeholde langsiktige kunderelasjoner.
Sterke mellommenneskelige ferdigheter og god kommunikasjonsevne.
Sterke nettverkskunnskaper
En Do-er med høy arbeidskapasitet
 
 
Vi tilbyr:
Konkurransedyktige betingelser og gode arbeidsvilkårKonkurransedyktige betingelser og gode arbeidsvilkår
En utfordrende og spennende stilling i en voksende energiløsning-leverandør i olje- og gas-
sindustrien
Spennende utfordringer og utviklingsmuligheter.
Godt og trykt arbeidsmiljø – Vi har det gøy på jobb!
 
Om GS Energy Solutions AS:
GS Energy Solutions AS ble etablert i 2016 og har en lang historie med å tilby enestående 
produkter og tjenester til olje- og gassindustrien. Vi samarbeider med forskjellige ledende 
internasjonale selskaper som er fremtredende innen sine spesialfelt. Vi er en dynamisk og in-
novativ organisasjon som alltid søker å levere de beste løsningene til våre kunder.
 
Hvis du er motivert for å bli en del av vårt team og har relevant erfaring og kvalikasjoner, så 
ser vi frem til å motta din søknad
  
Søknadsfrist: 30/03-2023
Kontaktperson: Stian Krag
Søknad sendes til sk@gses.no


